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Posudek oponenta diplomové práce 

 

 

Brázdilová, Monika, Rozvojová politika EHS (60. – 70. léta) ve vztahu ke státům 

třetího světa (se zaměřením na Afriku), Filozofiká fakulta Univerzity Karl ovy v Praze, 

Praha 2013, 193 normostran. 

 

Monika Brázdilová si jako téma své diplomové práce zvolila studium rozvojové 

politiky Evropského hospodářského společenství v 60. a 70. letech se zaměřením na africké 

země. Hlavními prameny se staly dohody a úmluvy EHS (Smlouva o EHS, Úmluva o 

přidružení afrických států k EHS a další), práce je však především postavena na sekundární 

literatuře. 

 

Práce je rozdělena do jedenácti kapitol. První z nich se věnuje vzniku, cílům a 

institucionálnímu rámci EHS. Druhá kapitola se zabývá charakteristikou regionu ACP. Ve 

třetí kapitole autorka rozebírá rozvojovou politiku EHS, vymezuje pojmy rozvoj a rozvojová 

ekonomika, cíle a koordinaci rozvojové politiky. Čtvrtá kapitola studuje nástroje rozvojové 

politiky, a to jak smluvní, tak finanční stránku. Pátá kapitola je věnována programovému 

začlenění rozvojové spolupráce zemí EHS a ACP. Kapitola šestá se týká dohod upravujících 

vztahy mezi zeměmi EHS a ACP. Kapitola sedmá se zabývá institucionálním rámcem 

rozvojové spolupráce. Kapitola osmá rozebírá vstup Velké Británie do EHS. Devátá kapitola 

charakterizuje rozvojové africké země. Kapitola desátá se zabývá rozborem podpory 

rozvojových států Afriky v rámci členských zemí EHS. Poslední kapitola je věnována 

způsobům podpory ze strany rozvojových států Afriky. 

 

K práci mám několik kritických poznámek. První se týká nepřesně specifikovaného  

přínosu práce. K problematice rozvoje politiky EHS vůči Africkým zemím bylo již vydáno 

velké množství odborných studií a analýz. Sice většina z těchto prací je zahraniční 
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provenience, ale i na území České republiky se otázce rozvojové politiky EHS věnovalo 

několik autorů, například Petr Jelínek, Jan Kroužek, Martin Náprstek a další. Další 

připomínka se částečně prolíná s předchozí. Diplomová práce má poměrně široký záběr, 

autorka pokrývá agendu od vzniku EHS přes rozvojovou politiku EHS, nástroje rozvojové 

politiky, rozvojovou spolupráci zemí EHS a ACP, jejich dohody a institucionální rámec, 

okolnosti vstupu Velké Británie do EHS, charakteristiku rozvojové Afriky, odlišnosti podpory 

jednotlivých států EHS i způsob využití rozvojové pomoci africkými zeměmi. Ač se jedná o 

tematicky ucelenou práci, v rámci diplomové práce bych doporučoval hlubší zaměření na 

některé z výše uvedených témat místo obsažného záběru, jež někdy působí roztříštěným 

dojmem. V práci se rovněž nacházejí drobné překlepy a formální chyby. 

 

I přes tyto výtky však musím konstatovat, že se jedná o poměrně dobrý souhrnný 

přehled komplikované otázky rozvojové politiky EHS v 60. a 70. letech. Autorka prokázala 

velmi dobré analytické schopnosti. Práci doporučuji  k obhajobě. 

 

Navrhované hodnocení: velmi dobře. 

 

V Praze 12. 6. 2013 

 

 

PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. 

Ústav světových dějin FF UK v Praze 

 


